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Abstract. Fire remains one of the serious threats to degradation of peat swamp forest in Indonesia.   Forest fire that often 
occur in forest and land in Indonesia is the effect of multifactor include physical aspects namely climate, sosioanthropologis, 
aconomics, ecology, silviculture, and policy aspects. Considering the fact, the abundance of fuel refined form of vegetation 
and litter on the soil surface is the cause of all the events ignited the beginning of forest fire. The main ignition fires burning 
vegetation generally in the form of land on a small scale negligent inside and outside the forest area. During this time, to 
prevent forest fire and land only done for the cause of warming by human activities namely through education, training and 
socialization to the fire user, but fire-prone indicators of forest plantations in the dry season is usually marked by the 
proliferation of weeds under the stand as a fuel, the absence of firebreaks and aspects of supporting that is part of 
silviculture aspect. Weed abundance is due to the low frequency on tending in the form of potential fuel reduction. In 
addition, the lack of a collaborative effort with the community is also a symptom of fire-prone plants. One approach that 
should be a new way of fire prevention is the prevention of fire through silviculture approach. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Gangguan utama dalam pengelolaan hutan 

rawa gambut saat ini adalah fenomena kebakaran. 
Demikian rentannya hutan tropis Indonesia sehingga 
peristiwa kebakaran hampir terjadi setiap tahun. 
Kebakaran besar yang sering terjadi pada hutan dan 
lahan di Indonesia merupakan efek dari multifaktor 
meliputi aspek fisik yaitu iklim,  sosioanthropologi, 
ekonomi, ekologi, silvikultur, dan aspek kebijakan. 
Realita di lapangan, menunjukkan bahwa 
berlimpahnya bahan bakar halus berupa vegetasi dan 
serasah di permukaan tanah merupakan penyebab 
tersulut awal semua kejadian kebakaran hutan dan 
lahan. Penyulut utama kebakaran umumnya berupa 
pembakaran-pembakaran vegetasi lahan dalam skala 
kecil yang lalai di dalam dan luar kawasan hutan. 
Apabila bahan bakar halus bawah tegakan hutan 
dapat diminimalisir, maka api pun tidak mungkin 
terjadi dalam sekala besar.   

 Api hanya terjadi apabila terdapat tiga unsur 
utama yaitu bahan bakar, oksigen, dan energi panas 
yang mencapai titik bakar suatu benda20,31. Melalui 
proses fisika dan kimia yang mempersatukan ketiga 
unsur tersebut maka dihasilkan api pemicu terjadinya 

kebakaran hutan dan lahan. Pada kejadian kebakaran 
besar, kita tidak mungkin dapat menghilangkan 
oksigen yang selalu tersedia di alam. Energi panas 
yang dipancarkan matahari ke bumi umumnya tidak 
sampai memenuhi titik bakar suatu bahan bakar. 
Pemanasan akibat radiasi matahari dalam bentuk 
cuaca harian hanya dapat meningkatkan suhu 
lingkungan antara 320C sampai dengan 360 C (Akbar, 
2015). Pemanasan yang paling efektif dalam 
menghasilkan api awal adalah penyulutan yang 
dilakukan oleh pengguna api terhadap bahan bakar 
halus pada lahan karena dapat mencapai temperatur 
di atas 2600 C (Akbar, 2015). Pada suhu tersebut 
akan menghasilkan pembakaran yang terus menerus 
akibat reaksi eksotermik. Kondisi inilah yang 
menyebabkan kebakaran besar dan luas. Selama ini 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan hanya 
dilakukan terhadap penyebab pemanasan oleh 
aktivitas manusia yaitu melalui penyuluhan, pelatihan 
dan sosialisasi kepada pengguna api, padahal 
indikator hutan tanaman rawan kebakaran dimusim 
kemarau biasanya ditandai dengan tumbuh suburnya 
gulma di bawah tegakan, tidak adanya sekat-sekat 
bakar serta aspek-aspek penunjangnya. 
Berlimpahnya gulma merupakan akibat rendahnya 
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frekuensi pemeliharaan dalam bentuk pengurangan 
dan pemendekan bahan bakar potensial. Selain itu 
kurangnya upaya kolaborasi dengan masyarakat juga 
merupakan gejala tanaman rawan kebakaran.  

Salah satu pendekatan yang harus menjadi 
terobosan baru dalam pencegahan kebakaran adalah 
pencegahan kebakaran melalui pendekatan silvikultur. 
Pola pencegahan ini pada perinsipnya adalah semua 
upaya teknologi pengelolaan hutan dan pembangunan 
tanaman hutan yang mengutamakan minimasi dan 
lokalisasi bahan bakar halus sehingga hutan yang kita 
kelola  memiliki risiko kecil terhadap kebakaran. 
Unsur-unsur proses pembangunan hutan dalam hal ini 
menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan hutan 
tanaman yang sangat mempengaruhi penurunan 
bahaya kebakaran baik ketika membangun hutan 
tanaman hingga beberapa bulan pasca tanam 
maupun ketika tanaman telah dewasa. Pertanyaan 
teknis yang perlu dijawab adalah bagaimana peranan 
jenis dalam menekan bahan bakar, bagaimana 
melakukan pengolahan tanah, bagaimana 
menerapkan model pola tanam, bagaimana prekuensi 
pemeliharaan hutan yang telah dewasa, dan 
bagaimana melengkapi sarana prasarana dan regu 
pemadam internal. Sedangkan pertanyaan manipulasi 
lingkungan sosial yang perlu dijawab adalah 
bagaimana melakukan kerjasama yang efektif dengan 
masyarakat sekitar hutan dan membangun jejaring 
kerja dengan lembaga pengelola kebakaran untuk 
melakukan kegiatan pencegahan. Keberhasilan 
pencegahan kebakaran ditentukan oleh keberhasilan 
dalam melakukan 3 (tiga) aktivitas yaitu (1) melakukan 
rekayasa teknologi dalam pencegahan kebakaran, (2) 
melakukan pendidikan kepada masyarakat sekitar 
hutan, dan (3) menegakan hukum terhadap pelanggar 
pembakaran. 
 
2. KEBAKARAN SEBAGAI ANCAMAN 

KERUSAKAN HUTAN 
 

Sejak abad ke-15 dan ke-16, Portugis dan 
Belanda telah mencatat ada kebakaran besar di hutan 
alam lahan gambut di Borneo. Bukti alamiah 
berdasarkan pendataan karbon radioaktif dan 
endapan kayu arang di Kalimantan Timur 
menunjukkan bahwa kawasan hutan dataran rendah 
telah berulang kali terbakar sejak 17.500 tahun yang 
lalu dalam periode glasial kuarter30. Semula, 
kebakaran dianggap terjadi secara alami berasal dari 
perburuan dan pertanian di dalam hutan. Manusia 

telah mengenal kebakaran hutan, baik nilai 
pemanfaatan maupun pengendaliannya sejak kira-kira 
250.000 sampai 500.000 tahun yang lalu (Goldamer, 
1990; Herawati, 2011). Pada mulanya orang berusaha 
menghilangkan pohon-pohon atau tumbuhan dengan 
tujuan mempermudah usaha, baik berburu binatang 
liar dan memperoleh bahan pangan maupun untuk 
kepentingan lain di dalam hutan-hutan yang lebat. 
Pada masa itu orang telah tahu akan kegunaan api, 
baik secara sadar maupun secara alamiah. Mereka 
menggunakan api untuk melakukan penjarangan 
pohon di dalam hutan, mengurangi bahan bakar di 
tanah, dan membuat tempat-tempat perlindungan 
dengan maksud mendorong tumbuhnya berbagai 
jenis tanaman. 

Indonesia sebagai salah satu negara pemilik 
hutan terluas di dunia dengan variasi tipe hutan yang 
memiliki lebih dari 10% jumlah spesies tanaman dan 
hewan liar global. Luas total hutan indonesia kurang 
lebih 130 juta ha yang menempati 70% total lahan 
indonesia (Faidil, 2002). Hutan Indonesia terbagi 
kedalam jenis-jenis hutan berdasarkan fungsi, yaitu 
hutan konservasi sekitar 28 juta ha, hutan lindung 
kurang lebih 30 juta ha, dan hutan produksi sekitar 82 
juta ha. Seluruh hutan ini mengalami laju kerusakan 
antara 1,1-2,0 juta ha/tahun (Baplan, 2015). 

Hutan penting tidak hanya untuk pembangunan 
ekonomi nasional dan matapencaharian penduduk 
lokal, tetapi juga berfungsi untuk sistem lingkungan 
global. Fungsi hutan yang bersifat global terutama 
dalam memitigasi perubahan iklim dan sebagai paru-
paru dunia. Aktivitas dan industri berbasis kehutanan 
merupakan sumber utama tenaga kerja di Indonesia 
dan sekitar 30 juta penduduk memiliki ketergantungan 
secara langsung terhadap pengelolaan sumberdaya 
hutan. Namun akibat kelemahan dalam penguasaan 
hutan secara tepat, praktek silvikultur, struktur 
manajemen dan penegakan hukum terhadap pemicu-
pemicu kerusakan utamanya kebakaran tingkat lokal 
maka deforestasi dan degradasi hutan secara besar-
besaran di seluruh wilayah negara telah menyumbang 
hampir 60% dari total emisi gas rumah kaca (Akbar, 
2012).  

Di dalam tataguna hutan yang ada dari dahulu 
hingga era modern saat ini, setiap fungsi hutan telah 
mengalami penurunan tutupan. Sebagai contoh hutan 
kalimantan yang begitu hijau pada tahun 1950, dari 
tahun ke tahun telah mengalami penyusutan sehingga 
pada tahun 2020 dapat diprediksi luas tutupan hutan 
hanya akan tersisa ± 40% dari tutupan vegetasi 
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semula (Gambar 1). Penyebab utama hilangnya 
vegetasi hutan menjadi non-hutan adalah akibat 
kebakaran dan penebangan baik yang dilakukan 
secara ilegal maupun legal. Akibat deforestasi dan 
degradasi yang bersifat antropogenik tersebut, kini 
hutan Indonesia terfragmentasi sebagai berikut : 
hutan konservasi terdiri dari 17,2 Juta hektar 
bervegetasi hutan dan 4,8 juta hektar non-hutan, 

hutan lindung 23,2 Juta hektar berhutan dan 7,2 juta 
hektar non-hutan, hutan produksi 40,2 juta hektar 
berhutan dan 17,8 ha non-hutan, hutan produksi yang 
dapat dikonversi 8,3 juta hektar berhutan dan 9,5 juta 
hektar non-hutan. Sedangkan kondisi di luar kawasan 
hutan terbentuk 9,0 Juta hektar berhutan dan 50,4 
Juta hektar non-hutan (KLHK, 2014). 

 

 
 
 
 

 Asal usul api atau kebakaran yang memberikan 
ciri pada suatu ekosistem disebut sebagai “aturan api” 
(fire regime) (Anonim, 1992) yang unsur-unsurnya 
adalah: (1) tipe, intensitas dan frekuensi kebakaran, 
(2) musim, (3) pola kebakaran, dan (4) besarnya 
kebakaran. Untuk memahami luasnya cakupan ciri-ciri 
kebakaran, enam jenis dari aturan api dapat dikenal 
dalam ekosistem hutan, yaitu : 
1. Kebakaran secara alamiah tidak ada, jika ada, 

kebakaran terjadi kecil sekali.  
2. Kebakaran ringan yang tidak sering, terjadi 

berulang dengan interval waktu lebih dari 25 
tahun. 

3. Kebakaran besar yang tidak sering terjadi, tetapi 
berulang dengan interval waktu lebih dari 25 
tahun. 

4. Kebakaran besar  terjadi dengan interval waktu 
yang pendek dan menyebabkan terjadinya 
kerusakan secara berganda pada permukaan 

lahan hutan dan berulang dengan interval waktu 
antara 25 sampai dengan 100 tahun. 

5. Kebakaran yang berulang dalam jangka waktu 
lama antara 100 hingga 300 tahun dan tentunya 
menyebabkan terjadinya kerusakan secara 
berganda pada permukaan lahan hutan. 

6. Kebakaran hutan yang besar dan berulang dalam 
jangka waktu amat lama dengan interval waktu 
lebih dari 300 tahun. 

Gabungan dari berbagai aturan api dapat membentuk 
ciri dari suatu ekosistem. Kejadian kebakaran yang 
melanda banyak lokasi dapat merupakan kombinasi 
dari aturan-aturan tersebut di atas (Herawati, 2011). 
Ada beberapa jenis pohon dan perdu yang tahan 
terhadap kebakaran sebagai hasil adaptasinya 
terhadap kondisi kekeringan yang periodik. Tanaman 
demikian dinamakan Xeromorphy (Anonim, 1992; 
Evans 1992).  

Kebakaran besar sering dipengaruhi oleh gejala 
alam El-Nino. Menurut para ahli klimatologi, 

Gambar 1. Pengurangan luas tutupan hutan Borneo akibat kebakaran,pembalakan, dan alih fungsi hutan (Radday, 
2007 ) 
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keparahan dan kekerapan terjadinya El Nino adalah 
akibat dari pemanasan global yang pada dasarnya 
sebagai hasil kumulatif dari kegiatan manusia yang 
melepaskan karbon dioksida (CO2) dan gas rumah 
kaca lainnya ke atmosfer (Akbar, 2015). Kebakaran 
besar pertama di era modern yang melanda hutan 
indonesia terjadi pada tahun 1983/1984 telah 
membakar/merusak  2,4-3,6 juta ha hutan di 
Kalimantan Timur. Sejak itu kebakaran makin sering 
terjadi, antara lain pada tahun 1987, 1991, 1994, 
1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009, 2012, 
2013,  2014, dan 2015 (Akbar, 2012; Akbar, 2016). 
Khusus peristiwa kebakaran tahun 1997 tercatat 
sebagai tahun terjadinya kebakaran hutan bagi dunia, 
terutama bagi negara berkembang di wilayah tropik 
dan subtropik. World Wide Fund for Nature (WWF) 
menyebut tahun tersebut dengan “ Tahun 
terperangkapnya dunia oleh kebakaran” (Bapenas, 
1999; Glover, 1999). Saat itu, bencana kebakaran 
melanda seluruh wilayah provinsi di Indonesia, 
bahkan negara lain yang meliputi Brasilia, sebagian 
negara-negara di Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan 
Afrika. Kebakaran tahun 2015 telah membakar areal 
seluas 2,6 juta hektar dan 33% terjadi di lahan 
gambut. Apabila dinilai secara finansial maka 
kebakaran dari sejak bulan Juli hingga Oktober tahun 
2015 telah menyebabkan kerugian Rp. 226,37 triliun 

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini 
pembakaran banyak dimasukkan sebagai salah satu 
pilihan dalam tindakan silvikultur di beberapa    
negara, walaupun masih banyak dampak negatif 
akibat pembakaran yang belum dapat diatasi terutama 
terhadap kualitas lingkungan hidup (Gouyon, 2002). 
Pembangunan hutan tanaman  industri di Indonesia 
yang dimulai tahun 1980-an pernah memanfaatkan 
api untuk persiapan pembersihan lahan dari dominasi 
vegetasi sekunder sebelum penanaman dilakukan 
(Sumardi, 2007).  

Jika kebakaran alamiah di beberapa kawasan 
hutan di daerah beriklim sedang sebagian disebabkan 
oleh pencahayaan atau panas matahari, maka hutan 
di daerah tropika, cahaya matahari tidak merupakan 
penyebab timbulnya kebakaran alami di hutan 
(Mc.Arthur, 1966; Suharti, 1991). Kondisi tersebut 
disebabkan oleh sering terjadinya hujan lebat disertai 
badai. Para pengamat yakin bahwa intensitas cahaya 
relatif kecil di daerah tropika. Oleh karena itu, 
kebakaran hutan di daerah tropika hampir semuanya 
disebabkan oleh adanya penyulutan api dalam 
aktivitas manusia (Maillet et al, 2008; Saharjo, 2004). 

Sumber api lain yang dapat menimbulkan kebakaran 
alamiah adalah gunung berapi melalui lahar pijar yang 
dikeluarkannya (Sulistiyo et al, 2005; Suratmo, 1972. 
Di sisi lain, penyalaan batubara sebagai sisa api 
kebakaran yang berada jauh di bawah permukaan 
tanah bukan penyebab langsung kebakaran hutan 
dan lahan (Akbar, 2012; Akbar et al, 2002).. 

 
3. TEKNIK SILVIKULTUR PENCEGAH 

TERJADINYA KEBAKARAN 
 

Sepanjang sejarah pencegahan kebakaran, 
kegiatan pencegahan yang dilakukan  hanya ditujukan 
kepada pemicu api yaitu khalayak umum dengan cara 
menyebar stiker, poster, dan spanduk kebakaran yang 
ditempatkan pada tempat-tempat umum. Pencegahan 
kebakaran hutan di negara-negara berkembang lebih 
banyak dipokuskan ke penyediaan alat-alat pemadam 
dan penggunaan teknologi deteksi dini seperti hotspot 
dan pendugaan kerawanan kebakaran. Awal 
kesuksesan pencegahan kebakaran dimulai di 
Amerika Serikat dengan memasyarakatnya lambang 
beruang “Smokey Bear” sebagai lambang 
pencegahan kebakaran hutan (Chandler et al 1983). 
Lambang inilah yang telah menyadarkan manusia di 
tahun 1968-1979 bahwa kebakaran hutan telah 
merugikan kehidupan dan lingkungan. Pada tahun 
tersebut peristiwa kebakaran hutan mengalami 
penurunan secara drastis di Amerika Serikat. 
Kemudian negara-negara lain membuat lambang 
masing-masing untuk menyadarkan masyarakatnya 
terhadap pentingnya pencegahan kebakaran hutan 
diantaranya : Australia dengan lambang hewan kuala, 
Spanyol dengan lambang kelinci, Prancis 
menggunakan lambang landak, Chile memakai 
lambang hewan coypu, Russia menggunakan 
lambang rusa besar, Alberta menggunakan lambang 
berang-berang, Quebec menggunakan bajing tanah, 
Mozambique memakai lambang kijang bertanduk, 
Turki berlambang rusa jantan, Meksiko menggunakan 
lambang beruang Simon,  dan Indonesia 
menggunakan lambang orangutan Si Pongi, bahkan 
Komunitas Riset Kebakaran Hutan telah membuat 
tanda sendiri yaitu “ Smokey Mouse” (tikus berasap). 
Lambang kehidupan dalam penelitian kebakaran  
hutan tersebut telah diterjemahkan kedalam 17 
bahasa (Akbar,A 2012 et al). Kegiatan pemutaran film 
dan poster dipromosikan dalam Komisi Kehutanan 
Amerika Utara. Kerjasama kegiatan pencegahan api 
liar di hutan, mula-mula diprakarsai oleh negara 
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Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Ketiga negara 
itu bersepakat bahwa perencana pencegahan mesti 
mengetahui siapa yang memulai membuat api, 
dimana mereka  memulai, kapan mereka memulai dan 
mengapa mereka memulai. Data dasar statistik 
diperlukan untuk menganalisis pencegahan 
kebakaran secara komprehensip. Menurut 
kesepakatan saat itu, pertama harus ada upaya hati-
hati dalam menentukan siapa penyebab pasti setiap 
kejadian api. Kedua bahwa sistem pelaporan kejadian 
kebakaran mesti ditetapkan dan tidak diubah selama 
periode 3-5 tahun agar mendapatkan data statistik 
yang terpercaya (reliable). Pada tahun 1980-an, 
Badan-badan Kebakaran di Amerika Serikat telah 
menyetujui dan mengadopsi sistem pelaporan yang 
dibuat Asosiasi Perlindungan Hutan Nasional 
Amerika. Ada 24 item wajib yang harus dilaporkan 
dalam setiap kejadian api22. Pada saat itu, pola 
kampanye telah dianggap cara yang telah 
memberikan hasil penurunan kejadian kebakaran 
hutan. Jika dilihat bahwa pada saat itu pendekatan 
pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan adalah 
melalui faktor manusia penyulut api.      

 Hasil analisis saat ini, pencegahan kebakaran 
tidak cukup hanya ditujukan kepada manusia penyulut 
api. Keperluan manusia terhadap penggunaan api 
semakin meningkat dan tidak semua pengguna api 
memiliki keterampilan yang sesuai dengan kearifan 
lokalnya yang tertib menggunakan api (Akbar,A 2013 
et al). Dari ketiga faktor penyebab api yang meliputi 
udara, pemanasan, dan bahan-bakar, ternyata kini 
yang paling memberi kepastian agar hutan tidak 
terbakar adalah bagaimana memanipulasi bahan 
bakar halus di dalam hutan (Akbar,A 2003 et al). Kini 
para penyulut api semakin sulit dikendalikan. 
Sebaliknya, bahan bakar di dalam hutan 
sesungguhnya dapat dimanipulasi dengan teknik 
silvikultur yang mendukung. Silvikultur sebagai disiplin 
ilmu seni mengelola hutan, kini dituntut lebih 
berkembang dan meluas sejalan dengan 
meningkatnya kebutuhan manusia (Akbar,A 2014). 
Jika pada awalnya silvikultur cukup berpokus pada 
bagaimana melestarikan dan meningkatkan 
produktivitas kayu di dalam hutan dengan cara 
melakukan manipulasi lingkungan (Effendi R 2010), 
maka saat ini ruang lingkup silvikultur seyogyanya 
mengarah kepada teknik-teknik memerankan hutan 
sebagai komunitas tumbuhan dan hewan serta 
lingkungan abiotiknya untuk bersinergi dengan aspek 
pencegahan kebakaran. Hutan yang merupakan 

persekutuan hidup alam hayati dan didominasi oleh 
pohon dan tumbuhan bawahnya pada dasarnya 
merupakan bahan bakar potensial yang dapat memicu 
terjadinya kebakaran(Putri, A2015 et al). Jika semua 
jenis bahan bakar pada hutan tidak dimanipulasi untuk 
kepentingan pencegahan terjadinya api hutan, maka 
setiap api liar yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia 
seperti pembakaran dalam perladangan, peremajaan 
rumput, pembakaran lahan tidur dan lain-lain akan 
berkembang menjadi api besar berintensitas tinggi.  

Paradigma silvikutur kini telah mengarah ke 
Smart Silvikultur yang berarti  silvikultur cerdas dan 
bijak. Makna silvikultur cerdas dalam mengelola hutan 
saat ini adalah silvikulturis harus mampu menciptakan 
hutan untuk berbagai kepentingan salah satunya 
adalah menciptakan hutan yang memiliki risiko kecil 
terhadap kebakaran  (Akbar,A  2014).             
            

3.1 Menurunkan Risiko Kebakaran Saat 
Pembangunan Tanaman 

3.1.1 Pengolahan tanah dalam persiapan 
lahan  

           
 Setiap kita membangun hutan tanaman di lahan 

gambut akan menghadapi tiga kendala yaitu tanah 
tidak subur dan penggenangan air gambut, kompetisi 
yang keras dengan pakis-pakisan, dan sering 
terjadinya kebakaran (Otsamo A 1990). Persiapan 
lahan yang dapat menurunkan risiko dari kebakaran 
adalah persiapan lahan yang dapat menghambat 
pertumbuhan gulma pakisan dalam waktu cukup 
lama. Kerawanan kebakaran meningkat pada saat 
bibit ditanam hingga hingga tajuk pohon  tanaman 
saling menutup( Akbar,A 2004, Akbar,A 2004 et al).  

 Beberapa metode pengolahan atau persiapan 
lahan yang sering dilakukan sebelum penanaman di 
lahan gambut adalah penyiapan lahan secara tebas 
total yang diikuti dengan aplikasi herbisida. Tebas 
total dapat dilakukan baik secara manual 
menggunakan arit atau parang maupun mekanis 
menggunakan grasscutter. Khusus areal lahan 
gambut yang didominasi jenis pakis-pakisan, 
herbisida kontak seperti Gramoxon (3 liter/ha) dapat 
mematikan rumput pakisan lebih cepat dibanding 
herbisida sistemik seperti Roundup. kimia, tebas total, 
dan metode cemplongan. Rumput pakisan yang 
umum dijumpai di lahan gambut adalah Nephrolevis 
exaltata, Stenochlaena polustris, Cyclosorus aridus, 
dan Glichenia linearis. Perdu yang banyak tumbuh di 
lahan gambut adalah Melastoma malabatracum dan 
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Cyperus rotundus. Kadang-kadang Imperata 
cylindrica juga ditemukan di suatu tempat. Khusus 
rumput I. cylindrica dapat diberantas menggunakan 
herbisida roundup 5 liter/ha. Pertumbuhan pakis 2 
bulan setelah penebasan dapat mencapai tinggi buluh 
antara 60-70 cm, Persiapan lahan secara kimia 
herbisida dapat menghambat pemunculan rumput 
pakisan hingga 4 bulan. Penghambatan pertumbuhan 
gulma oleh kegiatan persiapan lahan akan ditunjang 
oleh kecepatan tumbuh jenis pohon yang ditanam. 
Semakin cepat tajuk pohon menutup maka pohon 
akan semakin berperan menghambat pertumbuhan 
gulma bawah tegakan sebagai bahan bakar halus 
(Akbar,A 2004 et al).  Di sisi lain, tanaman telah 
terbukti dapat ditingkatkan kecepatan 
pertumbuhannya dengan cara memberi pupuk NPK 
dan TSP. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dosis 
pupuk 50 gram NPK per pohon pada tanaman umur 1 
bulan dan 100 gram per pohon pada tanaman umur 1 
tahun telah mempercepat pertumbuhan dan 
kesuburan tanaman dibanding tanpa pupuk.  
 

3.1.2  Memilih jenis dan pola tanam yang 
dapat mereduksi populasi gulma 

 
Jenis-jenis pohon yang mampu menghambat 

pertumbuhan gulma biasanya bersifat cepat tumbuh. 
Sifat-sifat pertumbuhan berbagai jenis rawa gambut 
belum banyak diketahui namun umumnya jenis-jenis 
pohon lahan gambut memiliki pertumbuhan lebih 
lambat daripada jenis pohon lahan mineral. Melalui 
tahapan penelitian seperti uji species trial, provenant 
trial, base population dan seed production area dapat 
diketahui kecepatan pertumbuhan masing-masing 
jenis. Selama ini telah diketahui bahwa jenis-jenis 
pohon rawa cepat tumbuh diantaranya adalah jelutung 
(Dyera polyphylla), belangeran (Shorea belangeran), 
Punak (Tetramerista glabra), dan merapat/tanah-
tanah (Combretocarpus rotundatus). Untuk upaya 
minimasi bahan bakar, jenis-jenis tersebut dapat 
dikembangkan melalui pola tanam agroforestry atau 
campuran dengan tanaman pangan musiman seperti 
nenas (Ananas comosus (L) Merr) dan jagung (Zea 
mays L).  Melalui pola tanam tumpang sari, bahan 
bakar dan sekat bakar akan dapat dikurangi. Jarak 
tanam ideal dari semua jenis pohon adalah 3x3 & 3x4 
m. Jika dikelompokan, jenis-jenis pohon hutan rawa 
gambut memiliki ukuran daun berbeda-beda. Jenis 
tertentu memiliki daun yang kecil sedangkan jenis 
lainnya memiliki daun yang lebar. Besar kecilnya 

ukuran daun telah berpengaruh terhadap penetrasi 
cahaya yang masuk ke lantai hutan sehingga 
mempengaruhi kondisi pertumbuhan gulma bawah 
tegakan.  
 

3.1.3  Pembuatan dan penataan sekat bakar  
 

Sekat bakar merupakan bagian lahan yang 
dikhususkan berfungsi sebagai penyekat api liar. 
Bentuknya dapat berupa tanaman sekat bakar yang 
lantai tegakannya  bersih dari bahan bakar atau 
berupa jalur kuning seperti jalan dan akses yang 
selalu terpelihara bebas dari bahan bakar potensial. 
Sekat bakar sangat berguna untuk melokalisir bahan 
bakar sehingga antar bahan bakar satu dengan 
lainnya tidak bersambung. Dengan demikian 
kebakaran yang menyeluruh tidak akan terjadi apabila 
sekat bakar terpelihara dengan baik. Sekat bakar juga 
berguna dalam mengamankan areal-areal penting 
saat terjadi kebakaran. Jika suatu unit pengelolaan 
hutan tanaman, arealnya telah dikelilingi sekat bakar 
yang optimal dan terpelihara maka api liar yang 
datang dari luar tidak akan masuk ke areal unit 
pengelolaan hutan tanaman. Sekat bakar jalur hijau 
teridiri dari jalur tanaman yang tahan terhadap 
kebakaran dan dapat menekan pertumbuhan gulma. 
Beberapa hasil pengujian tentang lebar sekat bakar 
merekomendasikan bahwa lebar sekat bakar minimal 
5 meter perlu diterapkan (Temmes, M 1992, Wibowo, 
A1996). Sedangkan untuk areal yang berpeluang 
besar terjadinya api loncat (spot fire), maka lebar 
sekat bakar 3 kali tinggi semak dikiri dan kananya 
cukup efektif dalam melokalisir api kebakaran 
(Otsamo, A 1990Temmes,M 1992). Sekat bakar harus 
selalu terpelihara sehingga tetap berfungsi. Intensitas 
pemeliharaan minimal adalah dua kali dalam setahun 
dengan cara penebasan atau perlakuan herbisida. 

Jenis-jenis tanaman sekat bakar sedapat 
mungkin memiliki karakter : (1) jenis cepat tumbuh, (2) 
memiliki tajuk rapat sehingga dapat menekan 
pertumbuhan alang-alang dan (3) memiliki 
kemampuan tumbuh kembali setelah terbakar. Jenis-
jenis yang tergolong layak untuk sekat bakar di lahan 
gambut diantaranya Merapat dan punak. Sebagai 
perbandingan bahwa hasil studi analisis peta lokasi 
Riam Kiwa, menunjukkan bahwa untuk luas areal 
hutan tanaman 1.000 ha, terdapat jalan sepanjang ± 
20 km, sehingga terdapat sekat bakar jalur kuning 
sekitar 20 meter/ ha. Kondisi panjang jalan tersebut 
telah mempermudah akses dari satu unit tegakan 
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tanaman ke unit tegakan yang lain ketika pemadaman 
kebakaran dilakukan. Pengenalan lokasi tanaman 
sangat diperlukan dan dapat dipermudah dengan cara 
pada setiap blok diberi nama sesuai dengan kondisi 
alam yang mudah dikenal oleh banyak orang. Jika 
terjadi kebakaran, setiap pemberi informasi 
diharuskan menyebutkan blok mana yang terjadi 
kebakaran. 

Pada perusahaan Hutan Tanaman, jaringan 
jalan dan sistem sekat bakar harus terpola dengan 
baik. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan 
tanaman dapat dikelola secara baik, wilayah kerja unit 
pengelolaan dibagi kedalam unit-unit manajemen 
seluas 15.000-20.000 ha. Unit-unit tersebut dibagi 
kedalam blok-blok seluas 3000-5000 ha. Setiap blok 
terdiri dari sub-blok dengan luasan rata-rata 1.000 ha 
yang terdiri dari petak-petak tanaman seluas 50 ha. 
Setiap petak tanaman dibatasi dengan jalan hutan 
atau sekat bakar.  
 

3.1.4 Penyediaan sarana prasarana 
pengendalian kebakaran 

 
           Menara pengawas api perlu dibangun 

baik terbuat dari bahan besi atau kayu setinggi 12-25 
meter. Persyaratan tinggi yang terpenting adalah 
dapat memposisikan menara pada tempat tertinggi 
dalam lokasi hutan tanaman. Menurut Heikkila 
(Heikkila 1993 et al), ketinggian menara harus 
mempertimbangkan tingkat efisiensi dalam jangkauan 
penglihatan, risiko pengawas terhadap bahaya angin 
dan petir sehingga untuk pegunungan berkisar kurang 
lebih 12 meter. Untuk daerah sangat datar (0-8%) 
satu menara dapat mengawasi hingga 6.000 ha. Pada 
daerah agak bergelombang (9-15%) kemampuan 
pengawasan satu menara adalah 700 ha (Heikkila 
1993 et al). Pada daerah bergelombang (16-30%) 
satu menara hanya dapat mengawasi 300 ha (Faidil, 
S 2002). Pada setiap menara sekurang-kurangnya  
dilengkapi seorang penjaga, peta, kompas, teropong 
dan peralatan komunikasi (Faidi,S 2002, Mc. Arthur 
1966 et al).  Deteksi api melalui menara perlu 
ditunjang pula dengan patroli keliling menggunakan 
sepeda motor. Papan-papan peringatan berisi pesan 
singkat larangan membuat api dipasang di tempat-
tempat umum atau mudah dilihat. Gudang 
penyimpanan alat harus tertata dengan baik agar 
peralatan siap pakai. Posko dan sarana komunikasi 
dilengkapi dengan petugas khusus senantiasa harus 
tersedia menginformasikan kerawanan kebakaran. 

Ada kegiatan patroli rutin dan pelatihan pra-
pemadaman.  

            Lokasi-lokasi sumber air permanen 
sangat penting diketahui pada setiap unit pengelolaan 
hutan. Khusus untuk lahan rawa gambut, pembuatan 
sumur bor berkedalaman antara 12-25 meter cukup 
menjanjikan dalam penyediaan sumber air. Layaknya 
pada setiap jarak 100 meter terdapat sumur bor 
tersebut. Apabila sumber air alami tidak ditemukan 
maka  bak-bak penampungan air  dari beton harus 
dibangun di lokasi strategis dan harus selalu berisi air. 
Ukuran bak 2x3x2 meter ( 12 m ³) cukup layak untuk 
stok air pemadaman (Sagala A.P.S 1994). Peralatan 
pemadam yang dibutuhkan dalam unit pengelolaan 
hutan meliputi alat sederhana seperti semprot 
punggung (Jet shooter dan Jufa) dan alat penggebuk 
api “kepyok” dan “ swatter/flapper “ hingga teknologi 
tinggi seperti mesin pompa air pemadam statis untuk 
pemadaman langsung atau pensuplay air bagi 
peralatan lainnya.  Peralatan tangan (hand tools) 
seperti garu api, cangkul api, kapak dua mata, garu 
mata pendek, parang, arit dan gergaji diperlukan 
untuk menunjang pemadaman. Tangki penampung air 
portable berkapasitas 1000-2000 liter sangat efektif 
memadamkan api kebakaran berskala sedang (tinggi 
api 2-3 m). Tidak semua peralatan dapat digunakan 
setiap saat. Intensitas kebakaran yang terjadi, metode 
pemadaman dan sumberdaya manusia yang terlibat, 
sangat menentukan jenis alat yang dapat digunakan. 
Sebagian peralatan dapat digunakan dalam kegiatan 
pencegahan, sebagian untuk persiapan pemadaman 
dan sebagian lagi digunakan saat terjadi kebakaran.  

 

3.1.5 Pembentukan Satuan Tugas Pengendali 
Kebakaran Hutan (Satgasdalkarhut) 

 
Keberadaan regu inti perusahaan dalam bentuk 

satuan tugas pengendali kebakaran hutan 
(Satgasdalkarhut) khususnya bagi perusahaan hutan 
tanaman sangat diperlukan untuk siaga pada saat 
rawan kebakaran. Tugas regu tersebut tidak hanya 
terbatas pada respon pemadaman saja tetapi harus 
memiliki tugas yang lebih luas seperti melakukan 
aktivitas pencegahan, persiapan pemadaman dan 
menangani kasus-kasus pasca kebakaran. 
Satgasdalkarhut terdiri dari pegawai unit pengelolaan 
hutan yang mendapat tugas khusus dalam 
pengendalian kebakaran. Pada kondisi tertentu, 
Satgas dapat melaksanakan tugas lain atau 
bergabung dengan masyarakat perduli api. Jumlah 
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regu satgasdalkarhut  tergantung dari luasan areal 
yang diawasi, kondisi topografi dan jangkauan jalan 
masuk (akses). Untuk luasan 1.500-2.000 ha jumlah 
satgasdalkarhut minimal 18 orang (Temmes,M 1992). 

 

3.1.6 Pembuatan Standard Operational 
Prosedure (SOP) penanggulangan 
kebakaran 

 
Kejadian kebakaran merupakan peristiwa yang 

sering bersifat  mendadak atau tanpa terencana 
sehingga didalam penanganannya pelaksana sering 
merasa gugup dan panik. Untuk menghindari rasa 
gugup dan panik diperlukan suatu prosedur yang 
tetap  (Protap)  atau SOP tentang mekanisme kerja 
setiap anggota Satgasdalkarhut. Prosedur tersebut 
perlu sering dipraktekan sehingga menjadi kebiasaan. 
Di dalam SOP atau Protap dijelaskan kewajiban 
setiap anggota harus berbuat apa, dimana, 
berhubungan dengan siapa dan bagaimana caranya 
sehingga apabila terjadi kebakaran, upaya 
penanganan tidak akan bermasalah. Apabila suatu 
kegiatan telah terbiasa dilakukan maka jika terjadi 
insiden yang sama, semua anggota satgasdalkarhut 
akan terbiasa mengambil tindakan secara cepat dan 
tepat. Semakin cepat respon pemadaman maka 
upaya pemadaman dini akan berhasil dilaksanakan. 
Jika kondisi tersebut dilaksanakan terus menerus 
maka api kebakaran berintensitas besar tidak akan 
terjadi. Dalam kejadian kebakaran cukup besar pada 
hutan tanaman, brigade pengendali kebakaran harus 
terdiri dari  komandan api dibantu regu pompa 
gendong dilengkapi dengan peralatan pemukul api 
kepyok berjumlah 9 orang, regu peralatan tangan 9 
orang, regu mesin pompa 9 orang, regu kendaraan 
unit pick-up 5 orang. regu konsumsi dan P3K 2 orang 
dan regu transportasi 2 orang.  

 

3.1.7 Menyusun rencana pengelolaan 
kebakaran (fire management plan) 

 
Rencana pengelolaan kebakaran hutan sangat 

penting untuk dimuat di dalam rencana pengelolaan 
hutan. Rencana pengelolaan hutan yang biasanya 
memuat latar belakang dan tujuan pembangunan 
tanaman, teknik pembangunan dan pemeliharaan 
tanaman, sarana dan prasarana serta organisasi dan 
biaya, sebaiknya disertai rencana pengendalian 
kebakaran. Akibat tidak adanya rencana khusus 
pengendalian kebakaran, maka bencana kebakaran 

yang menimpa kebanyakan pengusaha hutan 
tanaman seringkali tidak dapat diatasi. Adanya proses 
perencanaan pengendalian kebakaran hutan sangat 
diperlukan guna membuat keputusan dalam waktu 
yang akan datang, apa yang akan dilakukan dalam 
pencegahan kebakaran, pra-pemadaman, respon 
pemadaman, dan pasca kebakaran. Kapan rencana 
akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. 
Perencanaan yang efektif harus memiliki karakteristik 
seperti berdasarkan atas tujuan yang jelas, rencana 
tersebut bersifat sederhana, mudah diadakan analisa 
dan di klasifikasi, dan rencana harus bersifat fleksibel 
(Handayaningrat 1985). Suatu rencana yang telah 
ditetapkan akan menjadi pedoman bagi perusahaan 
hutan didalam menanggulangi kebakaran. Rencana 
pengelolaan kebakaran akan berfungsi sebagai 
tindakan pencegahan, pedoman dalam 
penanggulangan, dan bahan evaluasi setelah 
direalisasikan. Rencana tersebut hendaknya 
dilengkapi dengan peta kerawanan kebakaran areal 
unit pengelolaan (Faidil, S 2002).  
 

3.2 Penurunan Risiko Kebakaran pada Saat 
Tanaman Telah Dewasa 

3.2.1 Pemberantasan gulma bawah tegakan  
(weeding)   

 
Kegiatan pemberantasan gulma dapat dilakukan 

secara kimia menggunakan herbisida, secara mekanis 
menggunakan mesin pemotong rumput (grass cutter) 
atau dengan cara manual menggunakan sabit. 
Pemeliharaan pola tebas total terhadap jenis gulma 
bawah tegakan hutan tanaman di rawa gambut perlu 
dilakukan pada setiap tiga bulan (Akbar, A 2005 et al). 
Tinggi dan muatan bahan bakar halus rata-rata pada 
kebanyakan jenis pohon, pada penggulmaan setiap 3 
bulan adalah antara 60-70 cm dengan bobot segar 
antara 100-121 gram (Ka 85%). Pada kondisi 
demikian tidak akan mendukung terjadinya api besar. 
Penyiangan dengan menggunakan herbisida 
menghasilkan tinggi buluh gulma alang-alang 65 cm 
pasca aplikasi 6 bulan (Akbar, A 2004 et al) artinya 
pertumbuhan kembali lebih lambat dibanding tebas 
total.  

Pada kondisi vegetasi gulma yang tinggi dan 
rapat, kebakaran yang terjadi sering berdampak pada 
kematian pohon hutan tanaman. Pemberantasan 
gulma  secara tebas total dengan prequensi 4 x dalam 
setahun telah menghasilkan risiko kebakaran sangat 
kecil (Akbar, A 2005 et al). Rendahnya risiko 
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kebakaran tersebut ditandai dengan rendahnya 
vegetasi lantai hutan, ringannya biomassa hasil 
tebasan, dan pendeknya hangus batang setelah 
terjadi pembakaran. Semakin pendek batang yang 
hangus, maka dampak kebakaran terhadap gangguan 
pertumbuhan dan kematian pohon semakin kecil 4.  
          

3.2.2 Pemangkasan cabang dan ranting 
(pruning) 

 
Sebagian jenis pohon tanaman hutan dapat 

menanggalkan ranting-rantingnya secara alami ketika 
nengalami kekeringan. Pada jenis tanaman tersebut 
tidak diperlukan pemangkasan cabang. Sebagian lagi 
dari jenis pohon hutan tidak menanggalkan cabang 
dan rantingnya walaupun ranting-ranting tersebut 
telah mengering.  Apabila letak ranting-ranting 
tersebut tersusun cukup rapat hingga ke dekat 
permukaan tanah, maka perlu dilakukan 
pemangkasan. Ranting kering yang rapat dan rendah 
sering menjadi pengubah  api permukaan (surface 
fire) menjadi api tajuk (crown fire). 
 

3.2.3 Pemanenan pohon dengan tidak 
menyisakan limbah di permukaan 

 
Bahan bakar sisa panen pada perusahaan hutan 

tanaman dapat melimpah jika tidak ditata dengan 
baik. Biomassa sisa panen diusahakan tidak 
berserakan di lantai hutan melainkan dikumpul di 
tempat khusus terisolir dengan tanaman. Biomas 
tersebut dapat ditimbun untuk pupuk organik, dibuat 
wood pellet, dibuat kayu bakar, dan arang yang 
berguna bagi perusahaan. Dengan demikian 
keberadaan bahan organik sisa tebangan tidak akan 
menjadi bahan bakar potensial yang mendatangkan 
kebakaran hutan. 

 

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
SEBAGAI PENUNJANG PENCEGAHAN 
 
Prequensi kejadian api  banyak berhubungan 

dengan jumlah perladangan dan lahan tidur sebagai 
sumber apinya. Akibat kelalaian pengguna api di 
lahan tersebut, banyak api liar masuk kedalam areal 
hutan kelola. Hubungan kerjasama dengan 
masyarakat sekitar hutan perlu dijalin secara baik 
disertai penyuluhan dan sosialisasi teknik 
pengendalian dan bahaya kebakaran. Hutan yang 
aman, unit pengelolanya juga memiliki sistem 

manajemen organisasi yang mantap dan aktivitas 
pencegahan yang berkesinambungan. Untuk 
antisipasi kejadian kebakaran yang terlanjur besar, 
pihak unit pengelola harus memiliki jejaring kerja 
kelembagaan yang sinergis dengan institusi pengelola 
kebakaran formal seperti Brigdalkarhut (Brigade 
Pengendalian Kebakaran Hutan), BPBD (Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah), BP2IKH (Balai 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan), BPHLK (Balai Penegakan Hukum Lingkungan 
dan Kehutanan, dan BNPB (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana)..  

Pihak-pihak pengelola seharusnya mampu 
bermitera dengan masyarakat sekitar hutan. 
Masyarakat sekitar hutan dapat berperan sebagai 
Masyarakat Perduli Api (MPA) yang dipasilitasi oleh 
para pengelola hutan. Pasilitasi terpenting dalam 
masyarakat adalah pihak pengelola dapat membantu 
membangun tanaman dengan pola 
tumpangsari/agroforestry dan peralatan pemadam 
kebakaran lahan. Pembangunan tanaman dapat 
mengubah lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif 
yang terhindar dari pembakaran. Upaya rekayasa 
sosial menuju pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) 
perlu segera dimulai dengan pembangunan demplot-
demplot. Sifat pemicu kebakaran yang dimiliki 
sebagian masyarakat sekitar hutan seharusnya dapat 
diubah menjadi sifat pencegah  kebakaran.  

Pembentukan KPH sebagai pengelola hutan 
tingkat lokal saat ini merupakan terobosan baru yang 
dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan mutu 
pengelolaan hutan secara tepat. Dengan ruang 
lingkup kegiatan perencanaan yang terarah, 
pengelolaan sumberdaya hutan secara ekologis, 
monitoring dan perjanjian secara multipihak, KPH 
akan memainkan peranan penting dalam upaya-
upaya lokal menuju pembangunan ekonomi 
berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
serta konservasi biodiversitas hutan (Akbar, A 2013). 
Melalui pola manajemen KPH, masalah kebakaran 
seyogyanya dapat diatasi bersama masyarakat. KPH 
merupakan suatu kesatuan pembangunan hutan 
permanen yang legal dengan batas hutan yang jelas 
sehingga akan memudahkan berkolaborasi dengan 
masyarakat sekitar hutan.   

 Upaya pencegahan kebakaran hutan berbasis 
masyarakat dengan model pembangunan hutan 
bersama masyarakat dalam pola perhutanan sosial 
telah dibuktikan cukup berhasil (Rousykin, H 2004). 
Pada model ini masyarakat sekitar hutan dilibatkan 
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secara langsung di dalam aktivitas pembangunan, 
pemanenan, dan perlindungan hutan. Dengan 
demikian keterkaitan pekerjaan masyarakat dengan 
perusahaan hutan menjadi insentif yang menarik bagi 
penduduk sekitar untuk menjaga hutan dari 
kebakaran. Sebagai contoh, cara tersebut telah 
diterapkan P.T. Musi Hutan Persada (MHP) di 
Sumatra Selatan dan P.T. Finantara Intiga di 
Kalimantan Barat. Model kerjasama lainnya yang 
dapat dilaksanakan adalah : (a) menggarap ladang 
sistem bagi hasil dengan pola agroforestry, (b) 
membuat dan memelihara sekat bakar partisipatif 
penyangga ladang dengan hutan tanaman, (c) 
melakukan penyuluhan manfaat hutan dan bahaya 
kebakaran, (d) memberi alat pemadam sederhana 
yang terdiri dari kepyok, pompa punggung,  dan 
pompa pemadam statis kepada masyarakat sekitar 
hutan, dan (e) melaksanakan praktek pelatihan 
pemadaman, serta kerjasama antara brigade  
pengendali kebakaran internal dengan masyarakat 
sekitar hutan. Data kebakaran dari tahun ke tahun 
sangat penting untuk dijadikan model-model 
pendugaan seperti bagaimana hubungan curah hujan 
dengan kejadian kebakaran dalam bentuk hotspot 
(titik panas). Penelitian masalah kebakaran hutan 
secara umum memiliki sasaran 3 aspek.  Pertama, 
penelitian yang mengarah kepada hal-hal yang 
berhubungan dengan sifat-sifat api dan bahan bakar.  
Kedua, penelitian yang mengarah kepada hal-hal 
yang berhubungan dengan pencegahan pemanasan 
utamanya penyebab kebakaran. Ketiga, penelitian 
penanggulangan kebakaran dan dampak kebakaran 
terhadap perubahan kualitas lingkungan. Riset 
penggunaan limbah hasil tebasan ladang masyarakat 
menjadi barang berguna yang memiliki nilai jual 
merupakan solusi pencegah terjadinya pembakaran 
tak terkendali.       
 

5. SIMPULAN 
 

         Saat ini pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan tidak cukup hanya ditujukan kepada manusia 
penyulut api penyebab pemanasan karena para 
pengguna api di lahan semakin sulit dikendalikan, 
keperluan manusia terhadap penggunaan api di lahan 
semakin meningkat dan tidak didukung kearifan lokal 
atau budaya tertib menggunakan api. Selama proses 
pendidikan kepada masyarakat dan upaya penegakan 
hukum masih lemah, dari ketiga faktor penyebab api 
yang meliputi udara, pemanasan, dan bahan-bakar, 

tindakan yang paling memberi kepastian agar hutan 
tidak terbakar adalah tindakan silvikultur dalam 
meminimasi hazard berupa bahan bakar halus bawah 
tegakan hutan. 

Tindakan silvikultur yang berpokus pada 
penurunan risiko terjadinya kebakaran meliputi 
penyiapan lahan yang bersifat memperlambat 
pertumbuhan gulma, pola tanam agroforestry, 
pembuatan dan penataan sekat bakar, 
pemberantasan gulma bawah tegakan, pemangkasan 
cabang dan ranting, dan pemanenan pohon tanpa 
menyisakan limbah di permukaan, penyediaan sarana 
prasarana pengendalian,  penyusunan rencana 
pengelolaan kebakaran, pembentukan satgas 
penanggulangan kebakaran, dan penyusunan SOP 
penanganan kebakaran.  

Manipulasi lingkungan sosial dalam tindakan 
silvikultur yang mampu mendukung rendahnya risiko 
kebakaran pada hutan khususnya hutan tanaman 
adalah melaksanakan pembangunan hutan bersama 
masyarakat, penyuluhan lingkungan dan pemanfaatan 
limbah tebasan, pemberian alat pemadam sederhana, 
membentuk masyarakat perduli api (MPA), dan 
melaksanakan praktek pemadaman secara reguler 
disertai insentif. 

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
tidak akan terlepas dari adanya kebijakan pemerintah 
yang mampu mengatur disiplin perusahaan hutan, 
perkebunan negara, dan masyarakat sekitar hutan 
dalam meminimasi bahan bakar potensial penyebab 
kebakaran. Kebijakan yang dijelmakan dalam bentuk 
peraturan menteri terkait, seyogyanya diarahkan pada 
pembangunan hutan yang meminimalisir bahan bakar 
bawah tegakan terutama di saat musim kemarau. 
Hutan yang tidak terkelola dengan baik sering menjadi 
faktor pendukung terjadinya kebakaran besar karena 
dapat menjadi mediator bagi penyebaran api dari satu 
tempat ke tempat lain.  
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